






iTP workshop series is going HYBRID – “in-person" with a 
“virtual” workshop

• Thu 2 Dec, 1:30-4:30 PM  
• 5th Floor Chalerm Prakiat Building / Zoom  

This 5th workshop shows Manufacturing Ramp-up and 
Process Validation - ramp up for preproduction and 
project self-assessment, low volume and high volume 
manufacturing, by Jeff Hamilton, Strategic Innovation & 
Industrial Design Specialist. 

Don’t miss out on this hybrid workshop – to meet-in-
person, chat and chew with other MORU/FTM network, 
to share the progress of your research/project.  

Seats are limited! Get your seats now before they're all 
gone at: https://forms.office.com/r/eeqaucvCcj

https://forms.office.com/r/eeqaucvCcj














ตัง้แต่แหลง่ทุนโอนเงนิเขา้
บญัช ีMU 

เงนิเขา้บญัชโีครงการ
ใช้เวลาประมาณ 13-16 

วนัท าการ

ทุนวิจยัจากเงินรายได้

มหาวิทยาลยั

PI
1. ท าตารางแจกแจงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยและลงนามสญัญาทุน

ORS
2. สง่ตารางแจกแจงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยและลงนามสญัญาทุนไปยงั MU
3. จดัเตรยีมเอกสารเปิดบญัชี

MU
4. จดัท าสญัญาทุนวจิยัใหแ้ลว้เสรจ็สมบูรณ์
5. MU ท าเรือ่งอนุมตัโิอนเงนิเขา้บญัชคีณะฯ (ประมาณ 7 วนัท าการ) (WFH ประมาณ 10 วนัท าการ)

OPS
6. แจง้อนุมตักิรอบงบประมาณ (เงนิยงัไมเ่ขา้คณะฯ)

¤ หลงัจากที ่OPS แจง้ ประมาณ 3 วนัท าการเงนิจะเขา้บญัชคีณะฯ

ORS
7. สง่ e-mail แจง้อนุมตังิบประมาณและโทรตดิตาม PI
8. กรณ ีPI บรหิารเงนิทุนวจิยัเอง ORS สง่ email แจง้และสง่เอกสารเบกิเงนิไปยงังานคลงั 

PI
9. กรณ ีPI ไมไ่ดบ้รหิารเงนิทุนวจิยัเอง ใหท้ าเรือ่งยมืเงนิไปทีง่านคลงั

งานคลงั
10. ด าเนินการโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยั (ประมาณ 3 วนัท าการ)
11. เมือ่โอนเงนิเขา้บญัชโีครงการแลว้จะ e-mailหรอืโทรแจง้ PI และผูเ้กีย่วขอ้ง





เม่ือสญัญาทุนลงนามครบทุกฝ่ายแลว้

ตัง้แต่แหลง่ทุนโอนเงนิเขา้
บญัช ีMU

เงนิเขา้บญัชโีครงการ
ใช้เวลาประมาณ 13-16

วนัท าการ

ทุนวิจยัในประเทศ
PI

1. จดัท าตารางแจกแจงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย (ตาราง 3.1)

ORS
2. ท าบนัทกึขอ้ความและสง่ตาราง 3.1ไปยงั MU
3. จดัเตรยีมเอกสารเปิดบญัชี

MU
3. แหลง่ทุนโอนเงนิเขา้บญัช ีMU
4. MU ท าเรือ่งอนุมตัโิอนเงนิเขา้บญัชคีณะฯ (ประมาณ 7 วนัท าการ) (WFH ประมาณ 10 วนัท าการ)

OPS
5. แจง้อนุมตักิรอบงบประมาณ (เงนิยงัไมเ่ขา้คณะฯ)

¤ หลงัจากที ่OPS แจง้ ประมาณ 3 วนัท าการเงนิจะเขา้บญัชคีณะฯ

ORS
6. สง่ e-mail แจง้อนุมตังิบประมาณและโทรตดิตาม PI
7. กรณ ีPI บรหิารเงนิทุนวจิยัเอง ORS สง่ email แจง้และสง่เอกสารเบกิเงนิไปยงังานคลงั 

PI
8. กรณ ีPI ไมไ่ดบ้รหิารเงนิทุนวจิยัเอง ใหท้ าเรือ่งยมืเงนิไปทีง่านคลงั

งานคลงั
9. ด าเนินการโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยั (ประมาณ 3 วนัท าการ)
10. เมือ่โอนเงนิเขา้บญัชโีครงการแลว้จะ e-mailหรอืโทรแจง้ PI และผูเ้กีย่วขอ้ง





ORS+PI
1. ท า Invoice สง่แหลง่ทุน

MU
2. E-mail แจง้เงนิเขา้บญัช ีMU

ORS+PI
3. จดัท าตาราง 3.1 และบนัทกึเบกิเงนิไปยงั MU (ประมาณ 3 วนัท าการ)

MU
4. ท าเรื่องอนุมตัโิอนเงนิเขา้บญัชคีณะฯ (ประมาณ 7 วนัท าการ) (WFH ประมาณ 10 วนัท าการ)

OPS
5. แจง้อนุมตักิรอบงบประมาณ (เงนิยงัไมเ่ขา้คณะฯ)

¤ หลงัจากที ่OPS แจง้ ประมาณ 3 วนัท าการ เงนิจะเขา้บญัชคีณะฯ

ORS
6. สง่ e-mail แจง้อนุมตังิบประมาณและโทรตดิตาม PI ให ้PI ท าเรื่องยมืเงนิไปทีง่านคลงั
7. กรณี PI บรหิารเงนิทุนวจิยัเอง ORS สง่ email แจง้และสง่เอกสารเบกิเงนิไปยงังานคลงั 

งานคลงั
8. ด าเนินการโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยั (ประมาณ 3 วนัท าการ)
9. เมื่อโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการแลว้จะ e-mailหรอืโทรแจง้ PI และผูเ้กีย่วขอ้ง

ตัง้แต่ ORS ท าบนัทกึขอเบกิ
เงนิทุนไปยงั MU 

เงนิเขา้บญัชโีครงการ
ใช้เวลาประมาณ 16-19

วนัท าการ

ทุนวิจยัตา่งประเทศ

เม่ือสญัญาทุนลงนามครบทุกฝ่ายแลว้





PI

1. ท า Invoice สง่แหลง่ทุน
***โปรดแจ้ง ORS ให้ทราบด้วยค่ะ***

แหล่งทนุ
2. แจง้ PI โอนเงนิเขา้บญัช ีMU

ORS+PI
3. จดัท าตาราง 3.1 และบนัทกึเบกิเงนิไปยงั MU (ประมาณ 3 วนัท าการ)

MU
4. ท าเรื่องอนุมตัโิอนเงนิเขา้บญัชคีณะฯ (ประมาณ 7 วนัท าการ) (WFH ประมาณ 10 วนัท าการ)

OPS

5. แจง้อนุมตักิรอบงบประมาณ (เงนิยงัไมเ่ขา้คณะฯ)
¤ หลงัจากที ่OPS แจง้ ประมาณ 3 วนัท าการเงนิจะเขา้บญัชคีณะฯ

ORS
7. สง่ e-mail แจง้อนุมตังิบประมาณและโทรตดิตาม PI ให ้PI ท าเรื่องยมืเงนิไปทีง่านคลงั
8. กรณี PI บรหิารเงนิทุนวจิยัเอง ORS สง่ email แจง้และสง่เอกสารเบกิเงนิไปยงังานคลงั 

งานคลงั
9. ด าเนินการโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยั (ประมาณ 3 วนัท าการ)
10.เมื่อโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการแลว้จะ e-mailหรอืโทรแจง้ PI และผูเ้กีย่วขอ้ง

ตัง้แต่ ORS ท าบนัทกึขอเบกิ
เงนิทุนไปยงั MU 

เงนิเขา้บญัชโีครงการ
ใช้เวลา 16-19 วนัท า

การ

CTA
เม่ือสญัญาทุนลงนามครบทุกฝ่ายแลว้














